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ADLER Varicolor: a mindentudó
Az otthonában sok minden megérett a felújító festésre? Ajtó, ablak, radiátor, fémcső, öreg
komód, talán még a hintaágyat is szeretné lefesteni, de végképp semmi kedve különböző
lakkokat és alapozókat vásárolni? Akkor csak egy megoldás van: az új mindentudó ADLER
Varicolor bevetése.
Egy termék minden feladatra
Egy mindentudó felületkezelő anyag? És
hol van a kutya elásva? Joggal gondolhatná az ember, de ebben valóban nincs
semmilyen kutya elásva!
Az ADLER Varicolor egy környezet
kímélő, vizesbázisú, ártalmatlan, még
gyermekjátékokra is minősített felületkezelő szer, amely minden tekintetben
felhasználóbarát.
Azok a házépítők, akik a megfelelő univerzális termékre szeretnének szert tenni,
a Varicolorral nemcsak időt és anyagot,
hanem pénzt is megtakarítanak.
„Aki régen a ház körüli festéseket
magára vállalta, egy egész karton különféle festékkel tért haza az üzletekből.
Alapozókra és többféle fedőfestékre volt
szüksége“ – mondja a mester.
„A Varicolorral egy olyan terméket
adunk a felhasználók kezébe, amivel az
összes korábbi festék kiváltható és még
csak nem is drágább az eddigieknél. Még
egy nagy előnye, hogy elegendő alapozás

nélkül, két rétegben felhordani. Ezekkel a
tulajdonságokkal könnyűszerrel elnyeri
a felhasználók bizalmát!“

Csillogó-villogó színes
tapadóprofi

Az ADLER univerzális színes festéke
minden alapon profi módon megtapad.
Felhasználható ajtóra, fa- és műanyag ablakra, bútorra, radiátorra és
természetesen még más külső és belső
fémfelületekre is.
Ha elegáns antik vagy kovácsoltvas
hatást szeretnénk elérni, akkor a Varicolor
E20 a javasolt termék. Ez a festék fémszemcsékkel van ellátva, ami minden
felület struktúrájának és megjelenésének
kiváló minőségű, fémes hatást kölcsönöz,
rozsdavédelemmel ellátva.
A szivárvány színein kívül az ADLER
Varicolor létezik színtelen matt és fényes
kivitelben is. Egy ilyen fedőréteggel
minden színes felületet csillogóvá lehet
varázsolni.

A siker garantált
„Aki tart attól, hogy az ilyen jó minőségű
festék csak a profik kezében érvényesülhet, azokat megnyugtatom” – mondja
a mester. „A Varicolorral gyönyörűen
lehet dolgozni, mindegy, hogy a felhordás
ecseteléssel, hengerléssel vagy fújással
történik.
Bátran állíthatom, hisz magam is
kipróbáltam, hogy jól elterül az anyag,
és ezzel a kellemetlen ecsetcsíkoknak
is végérvényesen vége. Ezen kívül elég
két rétegben felhordani ugyanazt az
anyagot, és ez még a barkácsoló emberek
számára is nagyon kényelmes megoldás.
Tehát már semmilyen indokkal nem lehet
a festés időpontját tovább halogatni.
A Varicolort a Pál-fa Kft.-nél az alábbi
címen meg lehet vásárolni, azonnal neki
lehet állni a festésnek és gyönyörködni
a látványos végeredményben.
Pál-fa Kft.
7100 Szekszárd,
Bogyiszlói út 4.
Tel.: 20/937-6152.
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